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 صابر حلٌمة: الصحفً

، 1291تشرٌن الثانً/نوفمبر عام  92، والصادر فً 181ٌعتبر لرار تمسٌم فلسطٌن، ذو الرلم        
أكبر منحة لدمها المجتمع الدولً للحركة الصهٌونٌة. لمد منح هذا المرار العصابات الصهٌونٌة ؼطاء 

ة الٌهودٌة" للمٌام بعملٌات التطهٌر العرلً وتهجٌر الفلسطٌنٌٌن من أراضٌهم، تحت حجة إنشاء "الدول
 التً ألرتها األمم المتحدة.

، والذي تعهدت 1211تعود روحٌة فكرة تمسٌم أرض فلسطٌن التارٌخٌة إلى "وعد بلفور" الصادر عام 
بموجبه برٌطانٌا العظمى بـ "إلامة وطن لومً للٌهود فً فلسطٌن". فإلامة ذلن "الوطن"، ٌعنً إما بتر 

 أراضً من فلسطٌن، أو إعطاإها كلها، لصالح الصهاٌنة.

 ح من لبل اللجنة الملكٌةسموط لرار التمسٌم المطرو

بدأ التمسٌم، من الناحٌة العملٌة، مع اللجنة الملكٌة، المعروفة بـ "لجنة بٌل"، المرسلة من لبل برٌطانٌا 
 للنظر فً األسباب التً أدت إلى الثورة العربٌة الكبرى فً فلسطٌن.

طٌنٌون مماطعتها عمب ، ولرر الفلس1291تشرٌن الثانً/نوفمبر عام  11وصلت اللجنة إلى فلسطٌن فً 
إعالن وزٌر المستعمرات البرٌطانً، أورمبسً ؼور، استمرار الهجرة الٌهودٌة، لكنهم عدلوا عن 

، لدمت اللجنة 1291من شهر تموز/ٌولٌو عام  1لراراهم، واتصلوا باللجنة، جراء الضؽط العربً. وفً 
 تمرٌرها وانتهت إلى أن "التمسٌم هو سبٌل السالم".

عن مضمون تمرٌر اللجنة الملكٌة، أكد الفلسطٌنٌون، ومعهم الدول العربٌة، رفضهم مشروع  فور اإلعالن
على أن "الخطة التطبٌمٌة للتمسٌم  1291التمسٌم جملة وتفصٌالً، كما شدد المإتمر الصهٌونً فً عام 

 التً الترحتها اللجنة الملكٌة ؼٌر ممبولة.

، وشرعت السلطات 1291ى فً أواخر أٌلول/سبتمبر عام وعلى إثر هذٌن الرفضٌن، تجددت الثورة الكبر
، 1291أٌلول/سبتمبر  91البرٌطانٌة، عمب اؼتٌال حاكم لواء الجلٌل لوٌس أندروز فً الناصرة فً 

بحمالت بطش وتنكٌل شدٌدة ضد الفلسطٌنٌٌن، وحلّت اللجنة العربٌة العلٌا وجمٌع اللجان المومٌة وأعلن 
المفتً أمٌن الحسٌنً عن منصبه وُحل المجلس اإلسالمً وُسلمت إدارة عدم لانونٌتها، كما أُلصً 

 ممتلكاته إلى لجنة موظفٌن حكومٌة.

، لم تستثن اإلنكلٌز من 1291والالفت فً الثورة المتجددة، أنها، وعلى عكس الجزء األول منها عام 
درن الفلسطٌنٌون، أن دائرة االستهداؾ، بل جعلت الصهاٌنة واإلنكلٌز ضمن دائرة استهدافاتها، وأ
 برٌطانٌا هً الحامٌة للمشروع الصهٌونً، ولوالها لما كتب لهذا المشروع أن ٌتم.

لكن التطورات على الساحة الدولٌة، جعلت برٌطانٌا متٌمنة بحصول حرب عالمٌة ثانٌة، ما ٌعنً أنها 
ع فً فلسطٌن مطلباً ستكون بحاجة إلى جٌوشها المنهكة فً لتال الفلسطٌنٌٌن، وباتت تهدئة األوضا



 91أساسٌاً. وبناء على هذه التمدٌرات، أرسلت برٌطانٌا لجنة فنٌة برئاسة السٌر جون وودهد فً 
 ، لدراسة أوضاع البالد ومدى إمكانات نجاح مشروع التمسٌم من عدمها.1298نٌسان/أبرٌل عام 

دٌدة تحول دون تنفٌذ مشروع وإثر عودتها إلى لندن، أعلنت اللجنة فً تمرٌرها وجود عمبات وعوائك ع
ً أعلنت 1298من تشرٌن الثانً/نوفمبر عام  2التمسٌم. وفً  ، أصدرت الحكومة البرٌطانٌة بٌاناً رسمٌا

فٌه عدولها عن مشروع التمسٌم، معترفة بؤن "التراح التمسٌم ولٌام دولتٌن عربٌة وٌهودٌة هو حل ؼٌر 
و فٌه ممثلٌن عن عرب فلسطٌن، وعن الدول عملً". كما كشفت عزمها عمد مإتمر فً لندن، تدع

 العربٌة، وعن الٌهود، لدراسة المضٌة.

وهكذا، سمط مشروع التمسٌم الممترح من لبل اللجنة الملكٌة على أٌدي الثوار فً المٌدان، ونتٌجة 
 األجواء الدولٌة الموحٌة بحرب عالمٌة جدٌدة.

 "الكتاب األبٌض"

مر المائدة المستدٌرة"، فً السابع من شهر شباط/فبراٌر عام افتتح مإتمر لندن، المعروؾ بـ "مإت
، بمشاركة حكومات مصر، العراق، السعودٌة، الٌمن وإمارة شرق األردن، إضافة إلى ممثلٌن عن 1292

عرب فلسطٌن )رفضت الحكومة البرٌطانٌة مشاركة المفتً أمٌن الحسٌنً المنفً فً لبنان(، وممثلٌن عن 
فض العرب إجراء أي اتصال رسمً بممثلً الٌهود، فكانت الحكومة البرٌطانٌة تجتمع الوكالة الٌهودٌة. ر

 مع العرب صباحاً، ومع الٌهود فً المساء.

لكن برٌطانٌا فشلت فً إٌجاد صٌؽة مشتركة ٌتفك علٌها الجانبان، لتعلن بعد المإتمر أنها ستنفذ ما تراه 
اٌو، أصدرت الحكومة بٌانها المعروؾ بـ "الكتاب األبٌض" مناسباً، حتى ولو لم ٌمبله الطرفان. وفً أٌار/م

 أو "مذكرة ماكدونالد"، وجاء فٌها أن:

 ؼٌر عازمة على إلامة دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن. برٌطانٌا 

  إلامة دولة فلسطٌنٌة بعد عشر سنوات، ٌتماسم فٌها العرب والٌهود المسإولٌة والسلطة
 بما ٌحمك مصالح الطرفٌن.

  تحدٌد الهجرة الٌهودٌة خالل الخمس السنوات التالٌة بعشرة آلؾ مهاجر سنوٌاً، إضافة
ألفاً، تتولؾ الهجرة  12ألفاً ٌسمح لهم بالهجرة فوراً. وعمب هجرة هإالء الـ  92إلى 

 ان.الٌهودٌة، وال تتم إال بموافمة العرب، بشرط أال ٌزٌد عدد الٌهود عن ثلث السك

  ولؾ بٌع األراضً نهائٌاً إلى الٌهود فً فلسطٌن إال فً مناطك محددة، ضمن شروط ال
 تضر بالفلسطٌنٌٌن، حسب رأي المندوب السامً البرٌطانً.

لم ٌوافك الفلسطٌنٌون على الكتاب األبٌض، بل استنكروه، باعتبار برٌطانٌا تخلفت عن منحهم االستمالل 
دوا أنهم ال ٌثمون بنواٌا الحكومة البرٌطانٌة. بالممابل، أكد الصهاٌنة وأعطت الٌهود حك نمضه، كما أك

 محاربتهم الكتاب األبٌض بكل ما أوتوا من لوة.

 الدخول األمرٌكً على خط المضٌة الفلسطٌنٌة

بعد إصدار الكتاب األبٌض، حملت الصهٌونٌة العالمٌة على سٌاسة برٌطانٌا الجدٌدة فً فلسطٌن، وانتهزت 
عالمٌة الثانٌة إلجبار برٌطانٌا على إلؽائه، وعملت على كسب ود الوالٌات المتحدة، التً لم تكن الحرب ال



لد دخلت الحرب العالمٌة الثانٌة بعد، وألنها، وفً حالة دخولها، سٌكون لها األثر األكبر فً تحدٌد كفة 
 المنتصر.

ارة لام بها زعماء صهاٌنة، على رأسهم بن بدأ االنتمال الصهٌونً إلى الموة الجدٌدة الصاعدة جلٌاً إثر زٌ
ؼورٌون وحاٌٌم واٌزمان، إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. وبدءاً من تلن اللحظة، انكبت الجهود 
الصهٌونٌة لـ "تسخٌر" النفوذ األمرٌكً لصالحهم، كما سّخروا باألمس، نفوذ برٌطانٌا العظمى لتحمٌك 

 ، كما سنرى.1291فً تبنً لرار التمسٌم عام  مآربهم، وهو ما سٌكون له بالػ األثر

، تولى حزب العمال الحكم فً برٌطانٌا، وتوالت االتصاالت بٌنه وبٌن إدارة الرئٌس 1292فً العام 
ً فً بحث المضٌة الفلسطٌنٌة، عبر  األمرٌكً هاري ترومان، وانتهت بإشران الوالٌات المتحدة رسمٌا

ٌد النظر فً المضٌة الفلسطٌنٌة فً ضوء البحث عن حل للمشكلة تشكٌل "اللجنة االنكلو أمرٌكٌة" لتع
 الٌهودٌة األوروبٌة الناجمة عن المذابح النازٌة للٌهود.

جاء تمرٌر اللجنة مسانداً بشكل تام للصهاٌنة، إذ دعا إلى التصرٌح الفوري بإدخال مئة ألؾ ٌهودي إلى 
ً أن فلسطٌن لن تكون دولة ٌهودٌة وال فلسطٌن، وإطالق حرٌة التصرؾ باألراضً، وأن ٌكون واضح ا

دولة عربٌة، وأن الدستور ٌجب أن ال ٌجعل الكلمة العلٌا للكثرة العددٌة، موصٌاً بؤن تتولى الدولة المنتدبة 
 إدارة فلسطٌن وفك صن االنتداب الذي ٌضمن تسهٌل الهجرة الٌهودٌة.

 : آخر المحاوالت البرٌطانٌة1291مإتمر لندن 

وجراء الرفض الحكومً والشعبً العربً الواسع لممررات "اللجنة االنكلو أمرٌكٌة"، دعت الحكومة 
 1291أٌلول/سبتمبر عام  11البرٌطانٌة، مستجٌبة لطلب الجامعة العربٌة، إلى عمد مإتمر فً لندن فً 

 للمفاوضة لحل لضٌة فلسطٌن.

عرضت برٌطانٌا، خالل الدورة األولى للمإتمر، مشروع "النظام االتحادي"، أو "مشروع مورٌسون"، 
مناطك إدارٌة: منطمة عربٌة، منطمة ٌهودٌة، النمب، والمدس، على أن ٌموم  9الذي ٌمسم فلسطٌن إلى 

شاملة للمنطمتٌن، فً كل من المنطمتٌن العربٌة والٌهودٌة استمالل ذاتً، وتموم حكومة مركزٌة مختلطة 
 وبالطبع، اللى المشروع رفضاً عربٌاً صرٌحاً.

فً الدورة الثانٌة، عرضت الحكومة البرٌطانٌة مشروعاً آخر، عرؾ بـ "مشروع بٌفن"، الترحت بموجبه 
استمرار الوصاٌة البرٌطانٌة على فلسطٌن خمس سنوات تعد خاللها البلد لالستمالل، وتنشؤ خاللها 

لٌة عربٌة وٌهودٌة ذات استمالل ذاتً مع حصر الهجرة الٌهودٌة فً المنطمة حكومات ومجالس مح
 الٌهودٌة بحسب لاعدة "االستعٌاب االلتصادي"، ما اللى رفضاً عربٌاً وصهٌونٌاً على حد سواء.

ومع استمرار أعمال العنؾ الصهٌونٌة ضد حكومة االنتداب فً فلسطٌن، وعدم تعاون العرب معها 
إلى جانب الضؽط األمرٌكً على الحكومة البرٌطانٌة لصالح الصهٌونٌٌن، أعلنت الحكومة  لفمدانهم الثمة،

، أنها ال تستطٌع االستمرار فً انتدابها على فلسطٌن، ولذلن 1291شباط/فبراٌر  18البرٌطانٌة، فً 
 فإنها تعتزم رفع المضٌة إلى األمم المتحدة.

 المضٌة الفلسطٌنٌة على طاولة األمم المتحدة



ً إلى السكرتٌر العام لألمم المتحدة تدعوه فٌه إلى 1299نٌسان/أبرٌل عام  9ً ف ، وجهت برٌطانٌا كتابا
الفلسطٌنٌة.   دعوة الهٌئة العمومٌة إلى عمد دورة استثنائٌة من أجل تؤلٌؾ لجنة خاصة لبحث المشكلة

 وكانت تلن الجلسة أول جلسة لألمم المتحدة تعمد بهذه الصفة.

، وعرض ممثلو الهٌئة العربٌة العلٌا والوكالة 1291نٌسان/أبرٌل عام  98ة الخاصة فً انعمدت الدور
لـ "التثبت   أٌار/ماٌو، تشكٌل لجة تحمٌك دولٌة 1الٌهودٌة آراءهم فً المضٌة، لتمرر الجمعٌة العامة فً 

ٌا، ؼواتٌماال، من الحمائك". وتؤلفت اللجنة من ممثلٌن عن أسترالٌا، كندا، تشٌكوسلوفاكٌا، ٌوؼوسالف
الهند، هولندا، إٌران، بٌرو، السوٌد وأوروؼواي. والمالحظ فً تشكٌل اللجنة أن أٌاً من الدول الكبرى لم 
تنضم إلٌها، كما أنها كانت فً ؼٌر مصلحة العرب، إذ أن معظم الدول األعضاء متؤثرون بسٌاسة الوالٌات 

 المتحدة األمرٌكٌة وبالصهٌونٌة العالمٌة.

، وتضمن مشروعان: مشروع حظً 1291آب/أؼسطس  91جنة تمرٌرها إلى األمم المتحدة فً رفعت الل
بموافمة األكثرٌة وٌمضً بتمسٌم فلسطٌن إلى دولتٌن عربٌة وٌهودٌة، وآخر، حظً بدعم األللٌة، وٌمضً 

 بإنشاء دولة اتحادٌة.

ل الؽربً ومنطمة نابلس لضى مشروع األكثرٌة بتمسٌم فلسطٌن إلى دولتٌن: عربٌة، تتؤلؾ من الجلٌ
ً إلى الحدود المصرٌة، وتدخل فٌها مناطك جبال الخلٌل وجبل  الجبلٌة والسهل الممتد من أسدود جنوبا
المدس وؼور األردن؛ وٌهودٌة، تتؤلؾ من الجلٌل الشرلً ومرج ابن عامر والمسم األكبر من السهل 

ن، بموجب المشروع المطروح، مستملتان بعد الساحلً ومنطمة بئر السبع بما فٌها النمب. وتصبح الدولتا
مرحلة انتمالٌة لعامٌن، وٌجب علٌهما الموافمة على دستور كل منهما، وتولٌع معاهدة توطٌد النظام 
والتعاون االلتصادي، وإلامة اتحاد التصادي بهدؾ استثمار المرافك عامة. وتتولى برٌطانٌا الحكم فً 

ألؾ مهاجر فً الدولة الٌهودٌة  121م المتحدة، مع اشتراط لبول المرحلة االنتمالٌة تحت إشراؾ األم
 19الممترحة. أما المدس، فتوضع تحت نظام الوصاٌة الدولٌة. وتبلػ مساحة الدولة العربٌة الممترحة 

ألؾ  11ألؾ فلسطٌنً و 121ألؾ كٌلو متر ربع ال ٌملن الٌهود منها إلى نحو مئة كلٌو متر مربع وفٌها 
كٌلو متر مربع، ٌملن العرب ثلثً  192911 تصل مساحة الدولة الٌهودٌة الممترحة إلى ٌهودي، بٌنما

 ألؾ ٌهودي. 922آالؾ فلسطٌنً و 212وفٌها  اراضٌها

الذي أٌده ممثلو الهند وإٌران وٌوؼوسالفٌا، فٌمضً بمٌام حكومتٌن فً فلسطٌن  أما مشروع األللٌة،
دولة اتحادٌة عاصمتها المدس، وٌنتخب مجلس تؤسٌسً لوضع مستملتٌن استمالالً ذاتٌاً، وتتؤلؾ منهما 

الدستور. وبالنسبة للهجرة الٌهودٌة، فإنها تكون حصراً فً المنطمة الٌهودٌة، ضمن نطاق استٌعاب 
تمرره لجنة تشكل من تسعة أعضاء، ثالثة من العرب، ومثلهم من الٌهود، إلى جانب ثالثة مندوبٌن عن 

 األمم المتحدة.

ٌئة العربٌة العلٌا، ومعها جامعة الدول العربٌة، تمرٌر اللجنة، وعّمت التظاهرات االحتجاجٌة رفضت اله
 البالد العربٌة.

 إلرار التمسٌم تحت الضؽوط

كان إلرار لرار التمسٌم فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ٌحتاج إلى موافمة ثلثً األعضاء. ولو جرى 
، فمن األرجح أنه ما كان ٌمكن التوصل إلى أؼلبٌة الثلثٌن. لكن تشرٌن الثانً/نوفمبر 91التصوٌت فً 

الوالٌات المتحدة، وحٌنما أٌمنت أن المشروع لن ٌمر، بادر وفدها إلى التراح تؤجٌل التصوٌت إلى ما بعد 



ة "عٌد الشكر"، الذي سٌكون فً الٌوم التالً، علماً أن هذا الٌوم، لم ٌكن عٌداً رسمٌاً فً الوالٌات المتحد
حٌنها، ولكن الؽاٌة تمثلت فً كسب الولت للضؽط وحشد مزٌد من المإٌدٌن لمشروع التمسٌم. وبالرؼم 
من الرفض العربً لهذا االلتراح، إال أن، رئٌس الجمعٌة العامة البرازٌلً ازوالدو ارانٌا، المإٌد للسٌاسات 

 األمرٌكٌة والصهٌونٌة، أعلن تؤجٌل الجلسة إلى ما بعد "عٌد الشكر".

دول أعلنت رفضها لرار التمسٌم، وهً: هاٌتً،  1كانت الضؽوط األمرٌكٌة والصهٌونٌة تتجه نحو 
لٌبٌرٌا، الفلبٌن، الصٌن، إثٌوبٌا والٌونان. استخدم طالم البٌت األبٌض الموة األمرٌكٌة لترجٌح كفة 

فٌما أُبلؽت لٌبٌرٌا، أن  المٌزان، إذ هدد مستشارو الرئٌس الفلبٌن بالعموبات إذا لم تصوت لصالح المرار،
شركة "فاٌرستون" سوؾ تختزل استثماراتها فً البلد فً حال لم توافك على لرار التمسٌم. كما تعرضت 
وفود أمرٌكٌة جنوبٌة أخرى إلى التهدٌد، بٌنما، جرى شراء أصوات دول أخرى ممابل بضع عشرات من 

باألموال أٌضاً، لكنها، بدلت امتناعها عن  آالؾ الدوالرات. حاولت الوالٌات المتحدة إؼراء الٌونان
 التصوٌت إلى التصوٌت بالرفض.

ً أنه على الرؼم من خالفاتهما الدائمة حٌنها، فمد أٌدت كل من الوالٌات المتحدة واالتحاد  وكان الفتا
 السوفٌتً مشروع لرار التمسٌم الذي الترحته أكثرٌة أعضاء لجنة "ٌونسكوب".

ستها فً الٌوم المحدد للتصوٌت فنجحت فً الحصول على أؼلبٌة الثلثٌن، حٌث عمدت الجمعٌة العامة جل
دول ؼٌرت تصوٌتها من الرفض أو االمتناع إلى التؤٌٌد، وهً: فرنسا،  8دولة، بٌنها  99أٌد المرار 

عت دولة، وامتن 19بلجٌكا، لوكسمبورغ، نٌوزلندا، هاٌتً، لٌبٌرٌا، ؼواتٌماال والفلبٌن، فٌما رفضت المرار 
 دول. 11عن التصوٌت 

"، وبات للصهاٌنة ذرٌعة لانونٌة مدعومة من األمم المتحدة 181وبذلن ألر لرار التمسٌم وحمل الرلم "
 الحتالل االراضً الفلسطٌنٌة وتهجٌر سكانها.

كان لرار التمسٌم ركٌزة أساسٌة فٌما شهده فلسطٌن، فً العام التالً لصدوره، من أعمال تطهٌر عرلً 
لبٌة المرى الفلسطٌنٌة، وتسبب بؤحد أبرز تعمٌدات المضٌة الفلسطٌنٌة، وهً لضٌة الالجئٌن طالت ؼا

الفلسطٌنٌٌن، الذي هجروا إلى الدول المجاورة وأصماع العالم المختلفة جراء ما طالهم من اإلرهاب 
 الصهٌونً.

)المعلومات الواردة أعاله هً مختصر لبحث مفصل أعده "بوابة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن" حول حٌثٌات  
 لرار التمسٌم ومضمونه ومجرٌات التصوٌت علٌه فً األمم المتحدة(
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